
    
A Képvisel�-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotja: 

    
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzat Képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzat Képvisel�Hévízgyörk Község Önkormányzat Képvisel�----testületénektestületénektestületénektestületének    

    
13/2011.(XI.30.) sz. rendelete13/2011.(XI.30.) sz. rendelete13/2011.(XI.30.) sz. rendelete13/2011.(XI.30.) sz. rendelete    

    
a 3a 3a 3a 3/2011.(II.12.) sz. és az azt módosító ll/2011(IX.28) sz. rendelet /2011.(II.12.) sz. és az azt módosító ll/2011(IX.28) sz. rendelet /2011.(II.12.) sz. és az azt módosító ll/2011(IX.28) sz. rendelet /2011.(II.12.) sz. és az azt módosító ll/2011(IX.28) sz. rendelet     

(Az önkormányza(Az önkormányza(Az önkormányza(Az önkormányzat 2011.évi költségvetésér�l) rendelet módosításárólt 2011.évi költségvetésér�l) rendelet módosításárólt 2011.évi költségvetésér�l) rendelet módosításárólt 2011.évi költségvetésér�l) rendelet módosításáról    
    
         

Hévízgyörk Önkormányzat Képvisel�-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított – 
1992.évi XXXVIII.tv. 65.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás 
m�ködési rendjér�l szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.rendeletben foglaltakat – a 3/2011.(III.12.)sz. 
költségvetési rendeletét és az azt módosító 11/2011.(IX.28) sz. rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 

1.§.1.§.1.§.1.§.    
A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következ�  lép:  
Az önkormányzat 
 a.) kiadási f�összegét a.) kiadási f�összegét a.) kiadási f�összegét a.) kiadási f�összegét                 496.651 ezer Ft496.651 ezer Ft496.651 ezer Ft496.651 ezer Ft----banbanbanban    
    b.) bevételi f�összegét b.) bevételi f�összegét b.) bevételi f�összegét b.) bevételi f�összegét                 496.651 ezer Ft496.651 ezer Ft496.651 ezer Ft496.651 ezer Ft----ban állapítja meg.ban állapítja meg.ban állapítja meg.ban állapítja meg.    
    

2.§.2.§.2.§.2.§.    
A költségvetési rendelet 4.§. (1) bekezdés helyébe a következ� lép: 

Intézményi m�ködési bevételek:  43.913 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos m�ködési bevételei:  148.473 ezer Ft 
Támogatások, támogatásérték� bevételek:  119.759 ezer Ft 
Támogatási kölcsönök visszatérülése:                                                     200 ezer Ft 
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei                                36.849 ezer Ft 
Támogatás érték� felhalmozási bevételek:                                         15.703 ezer Ft 
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel:                                                     199 ezer Ft 
Pénzforgalom nélküli bevételek:                                                       131.555 ezer Ft 
 

3.§.3.§.3.§.3.§.    
A költségvetési rendelet 5.§.(1) bekezdése helyébe a következ� lép: 
M�ködési kiadások el�irányzata összesen :                                                  307.907 ezer FtM�ködési kiadások el�irányzata összesen :                                                  307.907 ezer FtM�ködési kiadások el�irányzata összesen :                                                  307.907 ezer FtM�ködési kiadások el�irányzata összesen :                                                  307.907 ezer Ft    
Ebb�l: 

- személyi jelleg� kiadások  139.119 ezer Ft 
- munkaadókat terhel� járulékok  38.475 ezer Ft 
- dologi- és egyéb folyó kiadások  110.086 ezer Ft 
- támogatás érték� m�ködési kiadás    3.555 ezer Ft 
- m�ködési célú  pénzeszköz átadás  1.475 ezer Ft 
- társadalom- és szoc.pol. juttatás                                                       15.197 ezer Ft 
 

Az önkormányzat  felhalmozási kiadásai összeseAz önkormányzat  felhalmozási kiadásai összeseAz önkormányzat  felhalmozási kiadásai összeseAz önkormányzat  felhalmozási kiadásai összesen:                                    16.044 ezer Ftn:                                    16.044 ezer Ftn:                                    16.044 ezer Ftn:                                    16.044 ezer Ft    
A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 
            - a beruházások el�irányzata                                                                14.789 ezer Ft 
            - felújítások el�irányzata                                                                           - 
            - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                                    1.255 ezer Ft 
A képvisel�-testület az önkormányzat: 

- általános tartalékát                                                                           11.013 ezer Ft 
             - céltartalékát                                                                                      89.384 ezer Ft 
             - kötvény beváltás el�irányzatát                                                         41.303 ezer Ft            
               Egyéb rövid lej. m�k. hitel törlesztés  el�irányzatát                        31.000 ezer Ft- 
ban határozza meg.     
 
                                                                          

4.§4.§4.§4.§    
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 



(2) A rendelet kihirdetésér�l a jegyz� gondoskodik. 
 
            Tóth Tibor sk.Tóth Tibor sk.Tóth Tibor sk.Tóth Tibor sk.                    Lukesné Csábi Ágnes sk.Lukesné Csábi Ágnes sk.Lukesné Csábi Ágnes sk.Lukesné Csábi Ágnes sk.    
            PolgármesterPolgármesterPolgármesterPolgármester                    Jegyz�Jegyz�Jegyz�Jegyz�    
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
2011. november 30. 
 
 
Lukesné Csábi Ágnes  
jegyz� 


